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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 26 november 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

34e jaargang no 22 20 november 2019

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk
De Maasdorpen is gesloten van
maandag 2 december t/m
vrijdag 6 december 2019

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen 
met de huisartsen in Overloon, Baansestraat 6, 
5825 BX Overloon

Letters A t/m J: Drs. van den Boom
tel. 0478 - 641 202

Letters K t/m Z: Drs. Mooij
tel. 0478 - 640 840

Joke en Wim Ebbers waren 
afgelopen weekend 50 jaar  
getrouwd.

Ze hebben eerst in Vortum Mullem gewoond, en 
gingen daarna naar de Hattertweg om daar te 
gaan boeren op Joke’s ouderlijk huis.
Wim en Joke zijn de trotse ouders van 5 zonen en 
een dochter. Inmiddels wonen ze alweer ruim 20 
jaar in de Spoorstraat.
Het is regelmatig gezellig druk in 'huize Ebbers' 
wanneer alle kinderen thuis zijn , met de aange-
trouwden en de 15 kleinkinderen.
Het gouden huwelijksfeest is afgelopen zaterdag 
gevierd met de kinderen, kleinkinderen, familie en 
vrienden.
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Van de Redactie:

• Bent U ook benieuwd hoe het ideale 
gemeenschapshuis voor de toekomst van 
Vierlingsbeek en Groeningen eruit gaat 
zien? Op de 25e van deze maand worden 
we bijgepraat hierover! 
Tot ziens in Concordia! 

• Kindervriend Sinterklaas is weer in het land. 
Een spannende tijd voor klein én groot... 
Surprises maken en dichten..... 
Iedereen veel plezier!

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Tel: 0478-632063
redactie@dorpsbladglobaal.nl 

Advertenties: Tel: 06-41209403
advertentie@dorpsbladglobaal.nl 

Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502

www.dorpsbladglobaal.nl

AGENDA
2019

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag 
t/m zondag Happen en Stappen in 
Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.

22 nov CV de Keieschieters:  
 Jeugdprins(es)enbal in de Wildeman
22 nov Gryphus; vinylavond; OP LOSSE 
 GROEVEN; aanvang: 20.30 uur
23 nov Zanggroep Evergreen:
 ZEV-Interactief; zaal Concordia
25 nov Regiegroep MFA:
 DORPSAVOND TOEKOMST  
 gemeenschapshuis Vierlingsbeek/ 
 Groeningen in Concordia  
 aanvang 20:00 uur
26 nov KBO: Bezoek Chocoladefabriek, 
 Lindt/Kerstmarkt Aken
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
30 nov Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur in Joffershof

6 t/m JOC: 
24 dec ophalen bestellingen oliebollenactie
9 dec Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur in Café De Zandpoort
11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
13 dec Gryphus: cabaret; Thijs Kemperink;  
 zaal open: 20.30 uur
15 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het koningskerkje
17 dec KBO: Kerstviering
18 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along
 aanvang 18:30 uur
25 en Laurentiuskerk:
26 dec open tussen 11.00 – 16.00 uur,  
 voor bezoek aan kerststal
28 dec Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
28 dec Deze maand geen ophaalronde 
 oud ijzer! In januari kunt u 
 Valentinus weer bellen.
31 dec JOC: oliebollenactie,  
 bezorgen bestellingen

2020

7 jan Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
13 jan Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering
24 jan Gryphus: cabaret; Jeroens Clan;  
 zaal open: 20.30 uur
25 jan Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
25 jan Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
25 jan CV de Keieschieters: 
 Rondbrengen carnavalskrant
25 jan Zanggroep Evergreen:  
 Liedjesavond in zaal Concordia
29 jan CV de Keieschieters:  
 Kaartverkoop Pronkzitting in Concordia
1 febr CV de Keieschieters:  
 Prinsenreceptie in Concordia
1 febr Beek an Toffel: Bij de kok thuis;  
 aanvang 19.00 uur
4 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
9 febr CV de Keieschieters:  
 Jeugdpronkzitting in zaal Concordia
10 febr Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering
14 +  CV de Keieschieters: 
15 febr Zittingsavonden in Concordia
23 febr CV de Keieschieters: Jeugdprins(es)en  
 receptie in de Wildeman
23 t/m CARNAVAL
25 febr



3

29 febr Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51888032
29 febr Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
3 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur in ‘t Koningskerkje
9 mrt Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering
27 mrt Gryphus: cabaret; Rob Scheepers;  
 zaal open: 20.30 uur
28 mrt Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
28 mrt Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
31 mrt Collecte Samen Sterk
en 2 apr voor goede Doelen
5 apr Dansvereniging Bekse Klinkertjes 
 danstoernooi, De Pit, Overloon
6 apr Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering
7  apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
25 apr Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
25 apr Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
26 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal;  
 aanvang 19:00 uur  
 op een geheime locatie
1 t/m Dansvereniging Bekse Klinkertjes  
3 mei  Eurodance 2020
 De Wetteling, Venray
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking  
 vanaf Koningskerkje
11 mei Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering
14 t/m PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
17 mei JOC Vierlingsbeek/Groeningen
30 mei Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
30 mei Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
2 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
8 juni Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering
13 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2020
19 t/m Goei leven beleven 
21 juni
27 juni Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51888032
27 juni Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
27 juni Zanggroep Evergreen 
 Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
7 juli Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur in Joffershof

13 juli Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering
25 juli Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
25 juli Deze maand geen ophaalronde 
 oud ijzer! In augustus kunt u 
 Valentinus weer bellen.
29 aug Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
29 aug Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
1 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
5  t/m Groeningse kermis 2020
7 sept
12 sept Zanggroep Evergreen 
 Vierlingsbeek: Een dag vol muziek  
 met een gouden tintje in het kader  
 van het 50-jarig jubileum!
14 sept Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering
6 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
12 okt Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering
3 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
7 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis;  
 aanvang 19.00 uur
9 nov Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering
22 nov CV de Keieschieters:  
 Receptie 66-jarig jubileum
28 nov CV de Keieschieters: Jubileumfeest
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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Stand van zaken  
m.b.t. onze kerk?
Wij, Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV), heb-
ben samen met de Parochie Maria Moeder van de 
Kerk afgelopen 4 jaar een project gelopen om zo-
wel de Laurentiuskerk als de complete inboedel te 
behouden voor de gemeenschap Vierlingsbeek/
Groeningen.

De inboedel:
Daar de kerk, sinds 22 november 2015, aan de 
Eredienst is onttrokken, heeft de Parochie zich het 
“recht” genomen (bijna) alle liturgische voorwer-
pen uit de kerk te halen en elders te plaatsen. Wij 
hebben gevraagd om te administreren waar naar-
toe elk voorwerp is verhuisd. Wij hopen dat dit 
verzoek is ingewilligd en dat we t.z.t. een inzage 
krijgen in de lijst. (Ooit zijn er foto’s genomen van 
alle voorwerpen en we weten derhalve precies wat 
er weg is). 
Onlangs zijn ook beide orgels uit de kerk gehaald 
en vertrokken naar het Poolse Krakau.
Ons streven (ons smeken) om veel van de ker-
kelijke inboedel te behouden voor Vierlingsbeek/ 
Groeningen is, op een paar beelden na, voorals-
nog dus niet gelukt (gelukkig hebben we de foto’s 
nog).

De banken:
De kerk is nu leeg m.u.v. de banken. De banken 
zijn door de Parochie toegezegd aan de gemeen-
schap Vierlingsbeek/Groeningen. Een paar weken 
geleden heeft de dorpsraad van Vierlingsbeek nog 
een brief naar de Parochie gestuurd, om deze toe-
zegging gestalte te geven. De DR wil de banken 
zolang ze niet in de weg staan, sterker nog, zolang 
ze gebruikt worden (Schoolmusical 19 december, 
Sing along 23 december) laten staan. Later, moch-
ten ze eruit moeten, wil de DR bezien hoe de ban-
ken doelmatig ingezet kunnen worden voor de ge-
meenschap Vierlingsbeek en Groeningen. 

Het gebouw:
Al onze (SLV) inspanning ten spijt, ondanks een 
overtuigend enquête uitslag, ondanks een gedra-
gen Plan van Aanpak, zijn wij nooit tot zaken kun-
nen komen met de Parochie. Ook het opstappen 
van bijna het gehele Parochiebestuur heeft e.e.a. 
niet gemakkelijker gemaakt. Het laatst wat wij ge-
hoord hebben van “Sint Anthonis”, maanden gele-

den, “de kerk wordt te zijner tijd door (kerken)ma-
kelaar Reliplan in de verkoop gezet.”

Het proces:
Welnu, SLV heeft op eigen initiatief, zeer recente-
lijk met Reliplan een gesprek gehad. Hierbij is ge-
sproken over wat de algemene gang van zaken zal 
zijn, hoe gaat zoiets in zijn werk? Twee makelaars 
maken, onafhankelijk van elkaar, een schatting wat 
het gebouw zou kunnen opbrengen, rekening hou-
dend met een lijst van randvoorwaarden waar de 
potentiele koper aan moet voldoen. Deze bedra-
gen gaan naar het Bisdom. Het kerkelijk-gebou-
wen-bureau bepaalt uiteindelijk waarvoor Reliplan 
het gebouw in de markt mag zetten.
Wij worden door Reliplan op de hoogte gehou-
den wat betreft voortgang van het proces en zijn 
blij dat de Parochie Maria Moeder van de Kerk, 
Reliplan heeft geadviseerd, eerst met ons / Stich-
ting Laurentius Vierlingsbeek, te praten. Inmiddels 
staat onze Laurentiuskerk op de  
site www.reliplan.nl/aanbod als  
zijnde een vooraankondiging  
voor ‘verkoop binnenkort’.

Vanuit het Bisdom, bij monde van 
Mgr. De Kort, heeft men de intentie om de kerk-
gebouwen een maatschappelijke functie te geven. 
Kijkend naar tijd, zou er redelijkerwijs, dit jaar nog 
meer duidelijkheid moeten komen.

Mocht u vragen of opmerkingen aan SLV kwijt wil-
len, dat kan via  
info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl

GEMENGDE  
ZANGVERENIGING  
VONDEL  
musiceert in  
NOVEMBER en  
DECEMBER

Als eerste bedanken wij alle supporters die ons 
zondag 10 november gesteund hebben tijdens 
de uitvoering van het Concert Zonder Grenzen in 
de KLAPROOS in Siebengewald. We hebben een 
paar hele mooie nummers ten gehore gebracht: 
o.a. Hey Brother, en When you believe.

Dit is meteen een goede voorzet voor ons komen-
de KERSTCONCERT op zondag 15 december a.s.                                                              
Traditioneel zingen wij in het Koningskerkje kerst-
liederen en komen in kerstsfeer. 
Dit jaar doen wij dit met medewerking van enkele 
solisten uit onze eigen gemeenschap. 
Het is beslist zeer de moeite waard om te komen 
luisteren.
In de volgende Globaal presenteren wij het hele 
programma. 
Tot ziens in het Koningskerkje.
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Regeling voor financiële ondersteuning. 
 
Voor eenmalige projecten van beperkte omvang, die de leefbaarheid van het dorp Vierlingsbeek ten 
goede komen, bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een eenmalige subsidie bij de dorpsraad.  
Schijnbaar is dit nog niet bij alle inwoners van Vierlingsbeek bekend, waardoor kansen voor open doel 
gemist kunnen worden. In haar laatste vergadering heeft de dorpsraad besloten het maximaal toe te 
kennen bedrag te verhogen van € 250 naar € 500.  
In het verleden zijn er al verschillende subsidies toegekend. Onder andere aan Stichting Kindervakantie- 
werk, aan 4 mei-werkgroep (project i.s.m. de basisschool), aan GroeVie (aanleg pumptrack) en aan 
Hobby-Atelier Vierlingsbeek-Groeningen. Kortom, leuke projecten die iets betekenen voor de 
gemeenschap Vierlingsbeek. 
Mocht u denken dat dit ook een mogelijkheid is voor een initiatief dat u ontplooit, schroom dan niet dit 
kenbaar te maken bij de dorpsraad en een subsidie aan te vragen. Voor informatie verwijzen we u naar: 
https://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/dorpsraad-vierlingsbeek. 
 
 
 
De Vierlingsbeekse vlag en wimpel weer volop te koop. 

Een leuk Sint of Kerst cadeau? Het is een poos geleden dat we er weer eens aandacht voor hebben 
gevraagd, maar de Vierlingsbeekse vlag en wimpel zijn weer volop te koop. Wat zou het mooi en fleurig  
zijn als er bij speciale gelegenheden in heel Vierlingsbeek deze vlag buiten kan hangen! 
Grote vlag, afmetingen 150 x 225 cm, kost € 45,00. 
Normale vlag, afmetingen 100 x 150 cm, kost € 20,00. 
 

 
 
De wimpel heeft, ondanks de kleinere afmetingen van 20 x 150 cm, bijna dezelfde prijs: € 18,00. 
Vlaggen en wimpel zijn te koop in bibliotheek “Bibliobeek” aan het Vrijthof. 
 
Nieuws uit de bestuurskamer 
Per 1 januari 2020 vinden 2 bestuurswijzigingen plaats: Frans Spiekman (secretaris) en Vincent Gerrits 
(voorzitter) leggen hun functies neer en stoppen beiden als bestuurslid. 
Zij worden opgevolgd door Bas van Treek en Maarten Berbers. Het nieuwe bestuur wordt dan gevormd 
door Maarten (voorzitter), Bas (secretaris), Huub Geurts (penningmeester), Peter Rijnen (lid) en Rob 
Smeets (lid).          
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ZEV	  organiseert	  	  

Ojjem	  van	  Ège	  Bojjem	  2020	  
	  

25	  januari,	  20.00	  uur	  
Zalencentrum	  Concordia	  

Tijdens	  de	  37e	  edi+e	  van	  Ojjem	  van	  Ège	  
Bojjem	  stoan	  in	  ieder	  geval	  de	  APK,	  de	  
Smar+es	  en	  Miw	  en	  Kir	  Streug	  op	  ‘t	  
podium	  van	  Nilles…	  	  

Mar	  da	  zien	  nie	  de	  enige,	  want	  de	  
kommende	  weke	  ziedde	  in	  de	  Globaal	  nog	  
meer	  ar+esten	  vurbej	  komme…	  

Dus	  zet	  ‘t	  mar	  vast	  in	  de	  agenda:	  25	  
januari	  2020,	  Liedjesoavend	  Ojjem	  van	  
Ège	  Bojjem,	  20.00	  bej	  Nilles.	  	  
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Insectenhotel aan het  
Makkenpad.

Aan het wandelpad in het Makkenveld dat nu 
het Makkenpad heet wordt een insectenhotel 
 gebouwd.
Een groep vrijwilligers is daar met steun van 
dorpsraad en gemeente aan de slag gegaan. De 
eerste contouren zijn al zichtbaar. Het bouwwerk 
zal deels  verdiept worden aangelegd. In het voor-
jaar hopen we het project afgerond te hebben. 

Het gaat niet goed met onze natuur. Door aller-
lei oorzaken loopt het aantal en de verscheiden-
heid van insecten sterk terug. Veel wilde bloemen 
 verdwijnen of nemen sterk in aantal af. 
Wij willen hier wat aan doen.

Als werkgroep groen van de dorpsraad hebben we 
rondom de toren al insectenminnende planten ge-
zet waaronder lavendel en steentijm; in een nabij-
gelegen grasperk duizenden crocussen gepoot en 
enkele bomen geplant die straks als ze groot zijn 
druk bezocht gaan worden door vlinders, bijen en 
hommels.

Dit voorjaar hebben we flinke stukken gemeente-
grond ingezaaid met een  bloemenmengsel en wel 
langs het Makkenpad en achter de Vlasakker.

In overleg met gemeente en m.b.v. onder steunend 
advies van de Vlinderstichting is besloten het 
maaibeleid in het Makkenveld zodanig aan te pas-
sen dat er nog meer wilde bloemen kunnen groei-
en. Ook zal er plaatselijk een kruidenmengsel in-
gezaaid worden. Meer bloemen, meer insecten, 
meer diversiteit! 
De werkgroep.

Een nieuw initiatief in  
Vierlingsbeek ziet het levenslicht!
Bijeenkomsten Nieuwe Tradities: 
een ontdekkingsreis.

De bijeenkomsten Nieuwe Tradities worden geor-
ganiseerd door Flowouw.
Flowouw bestaat uit een groep mensen die 
graag andere wegen willen verkennen dan de 
 traditionele. 

Ons leven is druk en vaak naar buiten gericht. 
Als we rustpunten inlassen, geven we ruimte aan 
een ontdekkingsreis naar binnen. Kunnen daaruit 
in ons dagelijks leven nieuwe tradities ontstaan? 
Denkwijzen die ons helpen het hoofd te bieden 
aan wat we tegenkomen op ons pad? Op een an-
dere manier om te gaan met onszelf en alles om 
ons heen?

Iedereen is welkom dat voor zichzelf in alle rust te 
komen onderzoeken, ofwel rust te vinden, tijdens 
de bijeenkomsten die tevens worden ondersteund 
met passende live muziek. 
Omdat er vele wegen naar binnen zijn, zal elke 
 bijeenkomst een ander thema hebben.
Bezoekers maken op die manier kennis met vele 
mogelijkheden en kunnen ervaren welke daarvan 
het beste bij hen past. 

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op elke laat-
ste zondag van de maand in het Koningskerkje 
van 10:30 tot 12:00 uur.
In de komende bijeenkomst op zondag 
24  november geeft Henk Smaling een presentatie 
over vrije rituelen.

Van harte welkom !
De entree is vrij.
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Wij danken alle mensen die op ons gestemd 
hebben tijdens de Rabo Clubsupport actie.
Onze kas werd aangevuld met het mooie 
 bedrag van €574,22.

Op 8 december geven wij een concert tijdens 
het Kerst/winterconcert van Vomuzi. Het con-
cert vindt plaats in het dorpshuis Knillus te 
Vortum-Mullem tussen 11.00 – 13.00 uur

Op 24 december luisteren wij de nachtmis op 
in de kapel van Groeningen om 22.30 uur

Het is nog geen Kerst maar……… 

De zomervakantie was nog maar net voorbij. 
We genieten nog van een mooie nazomer. Toch 
 waren er minstens vier mensen in het dorp die al 
aan de kerst denken. En dat is het organiserend 
 comité van de Kerst Sing Along. Zodra de blaad-
jes begonnen te vallen, kregen we ook al de eer-
ste  vragen via social media: “Of er dit jaar ook een 
Kerst Sing Along is?”.
Het antwoord is dus ja! 

In september zijn de eerste artiesten al weer 
 benaderd. Gelukkig was iedereen, met een gaatje 
in de agenda, enthousiast. Dit jaar zullen er geen 
Schotse verrassingen zijn, maar enkel artiesten 
van eigen bodem. Het thema dit jaar lijkt wel “jong 

en oud”. Want alle leeftijden staan dit jaar op het 
podium. 

De liedjes zullen gemakkelijk in het oor liggen. 
Het zijn echte meezingers van alle tijden. De nieu-
we kerstklassiekers uit de afgelopen decennia en 
kerkklassiekers die al eeuwen gezongen zijn. 

Na afloop zal de omgeving van de kerk mooi ver-
sierd zijn, met echte winterse hapjes en drankjes. 
Het wordt dus duimen voor mooi weer. Kom erbij 
en begin de kerst op een vrolijke en gezellige wij-
ze! Beleef deze nieuwe traditie mee. 

Maandag 23 december van 18.30 tot 20.00 uur in 
de Laurentiuskerk en op het Vrijthof. Bij het verla-
ten van de kerk houden we een vrijblijvende col-
lecte om de onkosten van de bijeenkomst te be-
kostigen. 

Graag tot over een paar weken, 

Marloes, Joke, Christa en Marjolein
P.S: Volg ons op Facebook Kerst Sing Along  
Vierlingsbeek 

Berichten uit het veld

Waterhoentjes houden van water en van zwem-
men, maar niet van duiken. Vaak zoeken ze op 
het droge naar voedsel. Soms steken ze even hun 
kopje onder water om een insect of kikkervisje te 
vangen, maar duiken nee! Bij gevaar vluchten ze 
meestal snel weg in de dichte oeverbegroeiing. 
Des te opvallender was het gedrag van een Water-
hoentje in een beek bij Vortum-Mullem.
Rustig fietste ik vanaf de Maasheggen over de 
Veerweg richting Vortum en zoals gewoonlijk stop-
te ik op de plaats waar een beek de weg kruist om 
watervogels te spotten. Ik hoorde een plons en 
zag een grote kring in het smalle beekje. Daarna 
zag ik een klein beest snel over de bodem van de 
beek lopen, gevolgd door een modderspoor. Het 
modderspoor was wel 20 meter lang. Aanvankelijk 
dacht ik dat het een waterrat was die geschrokken 
was van mij. Plotseling kwam het beestje boven 
water en het bleek een Waterhoentje te zijn. 

Waterhoen
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Blijkbaar was het diertje zo geschrokken van mij 
dat hij geen andere uitweg meer zag dan onder 
water weg te rennen; opmerkelijk en grappig ge-
drag van dit Waterhoentje. 
In de natuur is altijd wel iets te zien om over te 
schrijven. En het is ook erg leuk om positieve re-
acties op mijn stukjes te krijgen. Maar het aller-
leukste is als mensen zo geïnteresseerd raken dat 
ze hun eigen waarnemingen tegen mij vertellen. 
Vaak zijn dat dan ook nog bijzondere waarnemin-
gen. Tijdens een gesprek met een dorpsgenoot 
over hoe leuk de natuur en de vogels kunnen zijn, 
kwam hij met een waarneming van een Zwarte 
Specht die hij onlangs had gezien in de omgeving 
van de Warmeer. Dat is een heel bijzondere waar-
neming om meerdere redenen. De Zwarte Specht 
is de grootste Europese specht en meteen ook de 
allerschuwste specht. Hij laat zich niet graag zien.

Zwarte Specht bij nesthol

Het is een vogel ter grootte van een Kauw, hele-
maal pikzwart met een felrode kruin. Hij leeft voor-
namelijk in grote uitgestrekte bossen met veel ou-
de loofbomen. Die heeft hij nodig omdat hij elk 
jaar een nieuw hol uithakt, bij voorkeur in een an-
dere boom. Zijn oude hol laat hij na aan Bosui-
len, Holenduiven, Kauwen en Marters. De Zwarte 
Specht eet vooral Houtmieren die leven onder de 
bast van oude bomen. Het is zijn specialiteit om 
die onder de bast vandaan te halen. De laatste ja-
ren is de Zwarte Specht een schaarse broedvogel. 
Des te opmerkelijker is het dat hij in Vierlingsbeek 
is waargenomen in een relatief klein bos.

Ton van den Berg

9.
Grötmoet ( Grootmoeder.).

Denkend aan haar zie ik voor mij een oud, gebo-
gen vrouwtje met een blauwe voorschoot aan en 
een zwart mutsje op. Nooit zag ik haar zonder. 
Had zij wel haar en van welke kleur was dat? Zij 
 bewoog zich voort met behulp van een loopstok.
’s Zondags naar de “kapellemis”was zij in het zwart 
en droeg de traditionele poffer, een soort van ron-
de, witte hoed met franjes, nepbloemen en afhan-
gende linten. 
Zij had geen warme, vriendelijke uitstraling, maar 
dat kon schijn zijn. Ongetwijfeld had zij haar goede 
kanten. Ons vader, haar zoon, sprak in respectvol-
le bewoordingen over haar. Aan haar doodsbed liet 
hij zijn tranen de vrije loop. Ik stond er vlak bij.
Grötmoet, al jarenlang weduwe, woonde met twee 
zoons en een dochter, alle drie ongetrouwd, in een 
oud boerenhuis bij ons tegenover in de  Maasstraat 
te Groeningen. Het huis lag met de kont naar de 
straat; de voordeur lag aan de andere kant. De 
kont was tijdens de oorlog kapot geschoten en 
nooit meer gerepareerd. Het was de bedoeling 
dat de hele bouwval binnen afzienbare tijd met de 
grond gelijk gemaakt werd en dat iets verderop 
een nieuw huis zou worden gebouwd.
Door de voordeur kwam je in een ruime keuken.
Een deur links achter gaf toegang tot een opka-
mertje waarin de bedkast van grötmoet was inge-
bouwd. In dit vertrek huisde de familie ’s avonds 
meestal. Er stond een radio, er hing een vliegenvan-
ger aan de lamp en er hingen een paar schilderijen.
Op een daarvan was een groot oog geschilderd, 
gevat in een driehoek van oranje vlammen. Onder-
aan stond in grote zwarte letters geschilderd: “God 
ziet alles”.
Dat oog was het oog van God. En die vlammen 
waren de vlammen van de hel.
Ik had het er niet op.
Als ik dat kamertje uitliep – ik ging bij grötmoet wel 
eens naar de radio luisteren, thuis hadden we er 
nog geen – voelde ik dat oog in mijn rug branden. 
En ik nam me voor nooit meer nonderju te zeggen, 
op te houden met mijn kroontjespen in het zitvlees 
van het naarste jongetje van de klas te prikken en 
wat minder vaak aan mijn pieleman te zitten. Want 
anders wachtte mij het hellevuur.
God zag immers alles. De pastoor in de biechtstoel 
kon je belazeren en de helft van je misstappen niet 
vermelden, maar God draaide je geen rad voor het 
oog.
Later, toen ik over bepaalde dingen een beetje 
ging nadenken kreeg ik steeds meer de indruk dat 
de Zeer Eerwaarde Heer Van Heertum en zijn or-
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ganisatie achter de productie en distributie van die 
angstaanjagende kunstwerken zaten. 
Ter beteugeling van de zonde in het algemeen.

Nelson.

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inktcartridges in voor 
KIKA.
Deze kunt u afgeven tijdens openingstijden of 
in de brievenbus doen bij het JOC,  
Grotestraat 18a.

Namens KIKA, bedankt.

SINTERKLAASMIDDAG KBO
Op donderdag 28 november is er voor leden 
van de KBO een gezellige sinterklaasmiddag in 
 gemeenschapshuis Joffershof.

KBO GAAT NAAR AKEN.
Op 26 november brengen we een bezoek aan de 
winkel van chocoladefabriek Lindt te Aken. 
Daarna gaan we naar de kerstmarkt in het 
 Centrum van Aken.
Voor deze reis was veel belangstelling en met 
een volle bus vertrekken we om 8.30 uur richting 
 Duitsland.

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 22 november en 6 december.
Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof
 maandag- en donderdagmorgen
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 

Yoga in het Joffershof
 maandag van 17.45 - 18.45 uur
 dinsdag van 9.15 - 10.15 uur
 woensdag van 18.15 - 19.15 uur

Info 631839

Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur

Info 631839.

Jeu de Boules Joffershof
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur

Info 631233

Fitness in fitnesscentrum van Dongen
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur

Info 06 43201502

Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur

SWOGB Bewegen voor Ouderen 
zitgym in het Joffershof
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur

Info 631839

SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof
 vrijdag: van 9.15 - 10.15 uur
 en van 10.30 - 11.30 uur

Info 631839

SWOGB Volksdansen in Joffershof
 maandag van 13.30 - 15.30 uur

Info 631806
0485-573183

Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof  
1e zondag van de maand om 14.00 u.

Info 632028

Voor meer info kijk 
op onze website: 
www.kbo-vierlingsbeek.nl

Genomineerden Dr. Peelencul-
tuurprijs bekend

Afgelopen week hebben de leden van de com-
missie de genomineerden op de hoogte gebracht 
van hun kandidatuur voor de Dr. Peelencultuur-
prijs en de Dr. Peelen Stimuleringsprijs 2019. Het 
was een hele klus om te bepalen welke voordrach-
ten kans mogen maken op deze mooie prijzen van 
de gemeente Boxmeer. De commissie was erg blij 
met de vele voordrachten uit alle delen van de ge-
meente. Daarnaast zijn ze wederom uiterst zorg-
vuldig te werk gegaan om de diversiteit aan inzen-
dingen zo objectief mogelijk te beoordelen. 

Genomineerden
Uit de vele voordrachten kunnen helaas maar een 
beperkt aantal genomineerden naar voren komen. 
Voor de stimuleringsprijs zijn twee voordrachten 
genomineerd, te weten de Sluis&Stuwgroeters bij 
de Sambeekse sluis en de dialectwerkgroep ‘Wie 
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wá bewaart’ uit Overloon. Er zijn drie voordrach-
ten genomineerd voor de Dr.Peelencultuurprijs. 
Dat zijn in willekeurige volgorde: Vereniging De 
Metworst, Stichting Landschapsbeheer Boxmeer 
 (SlaBox) en de tweejaarlijkse manifestatie Kunst 
van het Geloven. 

Uitreiking
Op zaterdagavond 11 januari worden de winnaars 
van de Dr.Peelencultuur- en stimuleringsprijs be-
kend gemaakt door Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Boxmeer. Naast de eer en een 
prachtig beeldje, ontvangen de winnaars ook een 
mooi geldbedrag van respectievelijk 750,- en 250,- 
euro. De avond is vrij toegankelijk en dus is ieder-
een welkom op deze avondvullende feestelijke uit-
reiking, waar bij de 4e Hoedanigheid de muzikale 
noot zal verzorgen. 

Nieuwe MRI in gebruik met 
nieuwste technologie
 
Deze maand heeft het Maasziekenhuis een nieuwe 
MRI in gebruik genomen. Door de ingebruikname 
van de nieuwe apparatuur kan met nog meer pre-
cisie de juiste diagnose worden gesteld.
 
Nog scherpere beelden
Wanneer er sprake is van gezondheidsklachten, 
dan is de oorzaak daarvan niet altijd aan de bui-
tenkant te zien. Goede apparatuur voor medische 
beeldvorming is in zo’n situatie erg belangrijk. 
Door de nieuwe apparatuur die onlangs in gebruik 
is genomen, zijn de beelden nog scherper. Dit on-
dersteunt bij het stellen van de juiste diagnose. Via 
een MRI-scan worden de botten, gewrichten en 
omliggend weefsel zoals spieren, pezen en kraak-
been in beeld gebracht. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van magnetische en radiogolven.
 
Vriendelijker voor de patiënt
Iedereen die wel eens een MRI heeft gehad, weet 
dat het apparaat een soort buis is waar je in gaat 
voor een scan: je schuift er met je hele lichaam 

De vijf gemeenten in het Land van 
Cuijk zijn ‘in voor mantelzorg’

Op 6 november hebben de 5 gemeenten in het 
Land van Cuijk, Centrum Mantelzorg en Sociom 
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend 
voor het programma "In voor mantelzorg-thuis". 
De vijf gemeenten zijn één van de elf lokale leren-
de praktijken in Nederland, die voor dit program-
ma zijn geselecteerd. Doel is het realiseren van 
een betere ondersteuning van en samenwerking 
met mantelzorgers. Het programma wordt uitge-
voerd door Movisie en Vilans in opdracht van mi-
nisterie VWS.

In de lokale lerende praktijken van "In voor man-
telzorg-thuis" gaan organisaties uit zorg, welzijn en 
gemeenten met elkaar aan de slag om in hun re-
gio te onderzoeken wat in de praktijk werkt voor 
betere mantelzorgondersteuning. In het Land van 
Cuijk  gebeurt dat onder de noemer ‘Mantelzorg 
Land van Cuijk’. ‘We willen komen tot oplossin-
gen voor vragen van mantelzorgers als: Hoe zorg 
ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten? 
Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol? En 
hoe geef ik op een goede manier zorg en onder-
steuning aan mijn naaste?’ vertelt Marjo Mooren 
van Centrum Mantelzorg. ‘De bedoeling is dat we 
de positie van mantelzorgers versterken, en dat er 
meer herkenning en erkenning voor mantelzorgers 
komt. Ook willen we de samenwerking van be-
roepskrachten en de samenwerking met mantel-
zorgers en vrijwilligers verbeteren.’

Mantelzorgbeleid
Deelname aan "In voor mantelzorg-thuis" sluit 
goed aan bij het nieuwe mantelzorgbeleid dat is 

ontwikkeld voor de vijf gemeenten in het Land van 
Cuijk. Hierbij zijn ook mantelzorgers en beroeps-
krachten betrokken . Er zijn enkele thema’s be-
noemd die prioriteit hebben binnen het nieuwe be-
leid: jonge mantelzorgers, mantelzorg en werk, 
mantelzorg en wonen, informele zorg en respijt-
zorg (tijdelijke overname van de zorg). Ook moe-
ten zoveel mogelijk organisaties worden betrokken 
bij de uitvoering ervan. Het beleidsplan wordt vol-
gend jaar vastgesteld binnen de gemeenteraden. 
‘Deelname aan het programma "In voor mantel-
zorg-thuis" is een goede manier om de uitvoering 
van dit beleid echt handen en voeten te geven.  
Vanuit Movisie en Vilans zijn twee themacoördina-
toren beschikbaar, die het proces en inhoud zullen 
begeleiden en ook met de ervaringen van  andere 
lerende praktijken kunnen we ons voordeel doen.’
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in waarbij je hoofd als eerste gaat. Dit wordt door 
veel mensen als spannend en soms benauwend 
ervaren. Met de nieuwe MRI kunnen patiënten er 
in de meeste gevallen in omgekeerde richting in: 
dus eerst met de voeten en het hoofd als laat-
ste. Ze voelen zich hierdoor minder opgesloten. Bij 
een aantal patiënten blijft het vanwege het te on-
derzoeken lichaamsdeel nodig om eerst met het 
hoofd in de MRI te gaan.

SWOGB: Nu voor Vierlingsbeek-
Groeningen en Overloon, Aquafit 
bij Zwemschool Joke in Holthees 

Per 1 september is aquafit in Zwemschool Joke 
in Holthees gestart, een initiatief van de SWOGB 
i.s.m. Zwemschool Joke. Het wordt als bewe-
gingsactiviteit aangeboden aan senioren uit de ge-
meente Boxmeer. 

Aquafit houdt in dat mensen die op het droge 
moeite hebben met bewegen en die angst heb-
ben om te vallen, door een fysiotherapeut worden 
begeleid met gevarieerde oefeningen in het wa-
ter. Er is reeds gestart met 2 groepen van maxi-
maal 10 deelnemers. Gedurende 38 weken per 
jaar vindt de activiteit in groepsverband wekelijks 
plaats in Zwembad Joke in Holthees. In beginsel is 
vrij zwemmen niet mogelijk (aan het begin of einde 
van de activiteit kan dit in zeer beperkte mate). 

Er is ruimte voor totaal 7 groepen, maximaal 10 
deelnemers per groep. 

• Maandag 2 groepen  

• Dinsdag 1 groep  

• Donderdag 2 groepen  

• Vrijdag 2 groepen. 

Op dit moment is er een maandaggroep (11.15 – 
12.15 uur, vol) en een donderdaggroep (11.15 – 
12.15 uur, 8 deelnemers).

De start was gericht op senioren uit Holthees (incl. 
Smakt) en Maashees. Nu wordt aquafit uitgerold 
naar Vierlingsbeek, Groeningen en Overloon. Met 
vertegenwoordigers van deze dorpen is er onlangs 
overleg geweest. 

De volgende afspraken zijn gemaakt: 

• Start: januari 2020 (6 januari 2020)  

• Inschrijven uiterlijk 30 november 2019 bij KBO  

• Vierlingsbeek-Groeningen of Overloon. Uiter-
aard staat de activiteit open voor alle senioren, 

dus ook voor degenen, die geen lid zijn van de 
betrokken KBO’s. 

• Aanmelding geschied via de 
normale SWOGB formulieren. 
Vraag om een inschrijfformu-
lier bij uw KBO of download 
deze van de website  
www.swogb.nl 

• De eigen bijdrage is per persoon per kwartaal 
€60. Deze wordt aan het begin van het kwar-
taal (4 maal per jaar) door de SWOGB via een 
machtiging ingehouden op de bankrekening 
van de deelnemers.  

• Per jaar heeft ieder gedurende 38 weken we-
kelijks recht op de activiteit. In overleg met Jo-
ke Janssen van de zwemschool wordt dit con-
creet gepland.  

• Indien er vanwege persoonlijke omstandighe-
den minder dan 38 maal wordt deelgenomen, 
is er geen recht op teruggave van de bijdrage. 
Bij langdurige ziekte stopt na 3 maanden de 
inhouding. | 

• De eerste 2 bijeenkomsten worden gezien als 
proef en zijn gratis.  

• Aangeboden wordt vooralsnog:  
Ø Dinsdag: 13.30 - 14.30 uur  
Ø Vrijdag: 11.15 - 12.15 uur  
Ø De nog vrije plaatsen op donderdag (11.15 – 
12.15 uur)  

• Als dorpscoördinator SWOGB is Nico van 
 Tilburg het centrale aanspreekpunt. 

Voor Vierlingbeek-Groeningen en voor Overloon 
zijn de eigen dorpscoördinatoren SWOGB het 
aanspreekpunt voor de deelnemers ter plaatse. 
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vrijdag 22 november > vinylavond 
> OP LOSSE GROEVEN met DJ’S 
GER JOOSTEN & KOEN  
KLAASSEN + DJ’S HAN DE 
GROOT, MAARTEN SCHAEFFERS 
& FRANK REIJNDERS + DJ’S 
JACO & MARK NABUURS

Rühl Haegens Molenaar Toernooi 
2019

Van 26 oktober t/m 3 november 2019  is op de ten-
nisbanen van Vierlingsbeek het Rühl Haegens Mo-
lenaar-toernooi gespeeld. Het toernooi was het eer-
ste toernooi op het onlangs geheel gerenoveerde 
tennispark. De parkcommissie had de banen in top-
conditie gebracht zodat alles soepel zou verlopen. 
Helaas waren zaterdag de weergoden de organisa-
tie minder gezind. Er viel zoveel regen dat er zelfs 
plassen water op de banen bleven staan. Gelukkig 
was dat water snel weg waardoor er weer geten-
nist kon worden. De kantine-vrijwilligers van de club 
zorgden ervoor dat de spelers en de bezoekers 
goed verzorgd werden met eten en drinken.

Er zijn 108 wedstrijden gespeeld in de categorieën 
8 tot en met 4. De categorie 50+ kon helaas van-
wege te weinig inschrijvingen niet doorgaan. De 
talrijke toeschouwers hebben genoten van span-
nende wedstrijden op een hoog niveau.  Na afloop 
van de finalewedstrijden werden de prijzen uitge-
deeld aan de winnaars gevolgd door een loterij. De 
prijzen voor de loterij waren beschikbaar gesteld 
door een aantal lokale bedrijven:
• Rühl Haegens Molenaar, Venray,
• Jac Nooyen, mannenmode, Venray,
• Tennisdirect,
• Mar-oil, Vierlingsbeek,
• Intratuin Venray,
• Drankenhandel Winters Liessel,
• RacketbespanService4tennis, Oirlo,
• Lisanne’s schoonheidssalon, Vierlingsbeek,
• Pannenkoekenrestaurant ‘t Genot,  

Vierlingsbeek
• Kapsalon Salon 10, Vierlingsbeek.

Mede dankzij het groot aantal deelnemers, toe-
schouwers en de toernooicommissie die de orga-
nisatie op een professionele wijze heeft uitgevoerd 
is het een mooi en zeer geslaagd toernooi ge-
weest, hiervoor allen hartelijk dank. 

Uitslagen
Heren dubbel 4:
 1. Guus Aarts, Mark Heijnen.
 2. Coen Drost, Bjorn Schaap
Heren dubbel 6:
 1. Stan van Eldijk, Nick Fleuren.
 2. Rob van den Berk, Jeroen Raedts
Heren dubbel 7:
 1. Tom van Buytene, Luc Reefs.
 2. Janny Barents, Ynso Sterkenburg
Dames dubbel 6:
 1. Evy van de Loo, Sanne van Wegberg.
 2. Anoek Barten, Rozaleen Heijen
Dames dubbel 7:
 1. Karien Bentvelsen-van de Pas, 
 Femke Ronnes.
 2. Noreen Hanegraaf, Ellie Lenssen

Dames dubbel 8:
 1. Femke Janssen, Moniek Willems.
 2. Helen Kusters, Elcke van de Steeg
Gemengd dubbel 4:
 1. Lisanne Pouwels, Willem van Buytene.
 2. Myriam Coppis, Mark Heijnen
Gemengd dubbel 6:
 1. Sandra van Buytene, Rob van den Berk.
 2. Leonie Kanning, Peter Verlinden
Gemengd dubbel 7:
 1. Michele Geurts-Volleberg,  
 Kay Volleberg.
 2. Hélène van Bragt, Tom van Buytene.
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Vinyl is weer helemaal terug van nooit wegge-
weest.  Alle reden om de pick-up weer van zolder 
te halen en een paar liefhebbers uit te nodigen om 
thuis in de platenkast te gaan snuffelen. Zie hier 
het concept van Op Losse Groeven, een avond vol 
krakende platen, mooie hoezen, 33 en 45 toeren, 
jeugdsentiment, oude en jonge hipsters, bemin-
naars en (amateur) dj’s met een liefde voor muziek. 
Ger Joosten, Koen Klaassen, Han de Groot, Maar-
ten Schaeffers, Frank Reijnders, Jaco en Mark Na-
buurs zijn de vrienden van het vinyl die de uitda-
ging hebben aangenomen en allemaal een kist vol 
zwart goud hebben meegebracht. Het resultaat is 
een ratjetoe aan popmuziek: 60’s, 70’s, 80’s, 90’s, 
zero’s, ten’s, rock ‘n’ roll, blues, hardrock, classic 
rock, punk, new wave, hiphop, reggae, ska… Van 
Led Zeppelin viaConny Francis naarKings Of Le-
on, van Herman Brood via Toontje Lager naar Fats 
Domino en van U2 via Wolfmother naar Zangeres 
Zonder Naam. En weer terug natuurlijk.  Zonder 
twijfel wordt dit een heerlijk feest der herkenning. 
Vanaf half negen gaat de naald in de groef!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

vrijdag 13 december > THIJS 
KEMPERINK > EERLIJK DUURT 
HET KORTST! (try-out)
Thijs Kemperink is een rasechte verhalenverteller. 

De geboren en getogen Tukker vormt samen met 
André Manuel en Ernest Beuving het gezelschap 
Goeie Tukkers Zijn Geen Motherfuckers en maakt 
met zijn soloprogramma’s steeds meer naam bui-
ten het oosten van Nederland. Met zijn authentie-
ke persoonlijkheid en alledaagse thema’s verpakt 
in grappen en verhalen overtuigt hij stad voor stad, 
dorp voor dorp. 

Inmiddels is Kemperink toe aan zijn vijfde pro-
gramma Eerlijk Duurt Het Kortst! Thijs weet ein-
delijk wat hij wil: eerlijk zijn! Een eerlijke prijs beta-
len, een eerlijke mening hebben en eerlijk zijn naar 
zichzelf en anderen. Kan je liefhebben, een relatie 
aangaan of de avond gezellig houden als je altijd 
eerlijk bent? Is liegen niet veel beter soms? Brengt 
dat je niet veel verder?
Is de auto van de buurman wel zo mooi als hij te-
gen hem zei? Of de kleding van zijn zus? Als Thijs 
echt eerlijk is, dan is zijn vrouw… Thijs twijfelt. 
Gaat hij de hele avond eerlijk zijn of wordt het een 
ode aan de leugen? Liegen is leuker, maar eerlijk 
duurt het langst. Eén ding is zeker niet gelogen: 
Thijs is oprecht blij dat je deze avond samen met 
hem komt beleven. Eerlijk waar!
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl > win gratis kaarten bij 
PLUS Verbeeten

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het F1 seizoen nadert zijn einde en de strijd om 
de titel is gestreden: King Lewis blijft op de troon. 
Wat natuurlijk nog niet gestrreden is, is de strijd 
om de winst in de Gryphus Formule 1 Pool. Span-
ning alom. Want er staat nog een mooie laatste 
race op de rol. Kan onze Max NOG een deuk in 
het pakje boter rijden? En wie mag er als winnaar 
van de Gryphus Formule 1 Pool als eerste aan de 
champagne lurken? We zullen het zien want ook 
de laatste GP van dit seizoen wordt op een groot-
beeldscherm vertoond. Wij gaan er nog eens goed 
voor zitten. En U?
 zondag 1 december: GP ABU DHABI
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
 zaterdag 21 december > concert > 
 BEUKFEEST: WRANG + GRAFJAMMER +
 ASGRAUW
 donderdag 26 december > wandelclub >
 KERSTWANDELING
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Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS ophalen en weer thuisbrengen 

voor reparatie?
Dat kan op dinsdag en donderdag,

bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                   

 
 

 

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 
0478.632053 | www.gryphus.nl

 donderdag 26 december > bj baartmans
 kerstconcert  #27 > BJ’S WINTER 
 WONDERBAND
 vrijdag 27 december > talkshow > 
 UUT UT KÖPKE VAN JEU
 vrijdag 3 januari > quiz > WITTE GEI’T? >
 aanmelden vanaf 1 december
 zaterdag 11 januari > darts > 
 THE GRYPHUS OPEN > aanmelden 
 vanaf 1 december
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Te huur

Kostuum Sinterklaas en  
pakken voor Zwarte Piet

Kosten: sinterklaas kostuum € 25,00
 zwarte piet pak € 15,00

Informatie bij: Sinterklaascomite
 John Hendriks
 Cath. Berthoutstr. 14
 Vierlingsbeek
 Tel.: 0478-631962 
 Na 18.00 uur bellen

Email:jehendriks@telfort.nl

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677

Actie geldt van 18 t/m 30 november 2019. Vraag naar de voorwaarden.

20% KORTING OP VLOEREN

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

� adverteren
doet verkopen

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Groeningsestraat 40  •  5826AD Groeningen  •  Tel. 0478-631548

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl
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www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
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info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Groeningsestraat 40  •  5826AD Groeningen  •  Tel. 0478-631548
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Warme Bakker Degen

Reclame 25 t/m 30 november
 	Peer Karamelvlaai € 11,00 
 	V-kornbrood € 2,55 
 	4 Speculaasbolletjes + 1 gratis

Reclame 2 t/m 7 december
 	3/4 Pepernotenvlaai € 8,90
	 	Krentenman € 2,40
 	Oer meergranenbrood € 2,00

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Alarmnummer
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer-
  Nijmegen voor avond, nacht,
  weekend en feestdagen voor
  Boxmeer en omstreken.
0900-8844 Politie, als er geen nood is
0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis

      Wijkagent Janne Blom
      Tel. 0900-8844
      E-mail: janne.blom@politie.nl
      www.facebook.com/politieboxmeer/    
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

 

Bent u opzoek naar meubels opmaat.   
Maak dan een afspraak:  info@nlmeubel.nl  
Dan gaan we samen aan de slag in onze 
ontwerpstudio. 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

 

 
 

 
 
 
 

 
 


